
 
 

 

 П Р О Т О К О Л 

от заседание  на Управителния съвет на  

СНЦ  М И Г - ИСПЕРИХ  

25.10.2019г./ 17.30 часа 

 

I. КОНСТИТУИРАНЕ 

 

Място, дата и час на провеждане: 

гр. Исперих, ул. "Васил Левски”№ 99 (офис 2) 

Офис на СНЦ “МИГ – Исперих” 

25.10.2019г./ 17.30 часа 

Председател на заседанието: Даниел Димитров, председател на сдружението 

 

Присъстващи или представени 

членове: 

 

 

1. Даниел Димитров – председател на УС,  

2. Теодора Каменарова – член на УС,  

3. Джанан Родоплу – член на УС,  

4. Тихомир Атанасов – член на УС,  

5. Деница Богомилова  - член на УС,  

Присъствали лица, нечленове на 

Управителния съвет 

 

няма 

Дневен ред на заседанието: 

 

 

 

 

 

                                                                 

1. Актуализиране на индикативен график за прием на 

проекти през 2019г.  

Докладва: Даниел Димитров 

 

2. Актуализиране на индикативен график за прием на 

проекти през 2020г.  

Докладва: Даниел Димитров 

Констатации на председателя на 

заседанието 

Има кворум за провеждане на заседание на УС,  присъстват 

100 % от членовете с право на глас. Гласуване: 5 гласа от 

присъстващите 5 члена на УС.  

 

II. РАЗИСКВАНИЯ 

Възражения - по свикването, конституирането  и провеждането на 

заседанието на Управителния съвет. 

                Няма 

 

За протоколист на заседанието бе предложена  и избрана Деница Богомилова  - член на УС 

Гласуване: 4 гласа – “за” без гласа на Деница Богомилова; ”против” – 0;  ”въздържал се” -  0. 

По първа точка от дневния ред г-н Димитров информира членовете на УС, че по мярка 4.1 не е 

усвоен бюджета за проекти и предстои отваряна на прием преди края на годината по процедура 

BG06RDNP001-19.342-МИГ ИСПЕРИХ, мярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“, 

поради което се налага актуализиране на ИГ за 2019г. Срокът на процедурата е 13.12. 2019г – 

03.02.2020г. Членовете на УС бяха запознати с предложението за график. Нямаше други 

предложения. Предложеният индикативния график за 2019г. бе гласуван и приет.  

  

По втора точка от дневния ред г-н Димитров информира членовете на УС, че има изменени 

обстоятелства във връзка с усвояване на бюджета по мярка ОПРЧР1. С решение на УО на 

ОПРЧР №РД05-260/11.10.2019г. е отменено решение № РД05-205/26.08.2019г. с което беше 

одобрено финансирането на проект по мярката и има отказ за финансирането му. След 

комуникация с УО на ОПРЧР беше дадено съгласие да се обяви нова процедура за прием на 

проекти по мярката през 2020 г. Срокът на процедура № BG05M9OP001-1.089 - МИГ Исперих - 

ОПРЧР1 „Развитие на предприемачеството“ се предвижда да бъде 24.01.2020 – 26.02.2020г. 

Членовете на УС бяха запознати с предложението за график. Нямаше други предложения. 

Предложеният актуализиран индикативния график за 2020г. бе гласуван и приет.  

 



 
 

III. РЕШЕНИЯ 

 

Гласуване на 

решенията: 

По точка първа от дневния ред 

Решение 1. УС на МИГ Исперих приема актуализиран Индикативен  

график за 2019г. (ИГ) за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР от 

25.10.2019г.  

Прието с единодушие: 

„Да“ – 5 гласа; „Против“- 

0; „Въздържал се“-0  

По точка втора от дневния ред 

Решение 2. УС на МИГ Исперих приема актуализиран Индикативен  

график за 2019г. (ИГ) за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР от 

25.10.2019г. 

 

Прието с единодушие: 

„Да“ – 5 гласа; „Против“- 

0; „Въздържал се“-0 

 

 

 

IV. ЗАКРИВАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕТО НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ 

Няма други постъпили предложения за решения на Управителния съвет на сдружението, поради 

което заседанието е закрито в 18.15 часа. 

 

V. ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Актуализиран индикативен  график за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР за 2019г. от 

25.10.2019г.  

2. Актуализиран индикативен  график за приеми по мерките от Стратегия за ВОМР за 2020г. от 

25.10.2019г.  

 

 

 

 

Протоколист: .................................. 

  Деница Богомилова 

 

 

Председател на УС:   Даниел Димитров 

 

 

 

Членове на УС :      Теодора Каменарова  

 

Джанан Родоплу 

 

 

 

  

Тихомир Атанасов 

 

  

Деница Богомилова 

 

   

          


